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ΗΓΕΣΙΑΣ

Α νοιχτή ανταρσία κατά του Ανδρέα Πα· 
ιιανδρέου εκδηλώθηκε χθες από κορυ
φαία στελέχη του ΙΙΑΣΟΚ στην Κεντρι
κή Επιτροπή του, στην πρώτη της συνεδρίαση 

μετά πς εκλογές, στην οποία συζητήθηκαν το 
εκλογικό αποτέλεσμα και η δρομολόγηση των 
διαδικασιών για το Β' Συνέδριο, που θα συνέλ- 
θει το Φεβρουάριο, αλλά και η προετοιμασία για 
πς προσεχείς εκλογές. Η κριτική των στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ ισοδυναμούσε με αμφισβήτηση της

Είναι χαρακτηριστικό όπ αμέσως μετά την 
ομιλία του ο κ. Α. Παπανδρέου, για να μην 
ακούσει την κριτική, αποχώρησε της συνεδριά- 
σεως και κατέφαχε στο Λαγονήσι, όπου τον πε- 
ρίμενε η Μιμή. Εδειξε έτσι όπ προπμά τη Μιμή 
από την Κεντρική Επιτροπή.

Λασπολογία
ικανότητας του Α. Παπανδρέου να οδηγήσει το 

Οκτωβρ 
ιυ, για να

κητες εσωτερικές εξελίξεις, υποσχέθηκε ανακα-

ΠΑΣΟΚ σας εκλογές του 1 
Ο κ  Παπανδρέου, για να προλάβει απροσδό-

Βρίοιι. 
ολά

τα τάξεις στην οργάνωση και σύγκληση Πανελ
λαδικής Λιασκέφεως μέχρι τα μέσα Σεπτεμ
βρίου.

Γία να αποφύγει το ενδεχόμενο της αποδοκι
μασίας -μ η  ψηφίσεως— της προτάσεως του, ο κ. 
Α. Παπανδρέου δήλωσε στους δημοσιογράφους 
όπ δεν επιμένει σ’ αυτές.

Χωρίς εμπνεύσεις και οράματα, αλλά με δικαι
ολογίες για την εκλογική ήττα και λασπολογική 
επίθεση κατά της κυβερνήσεως Τζαννετάκη και 
των κομμάτων που τη στηρίζουν, ήταν η χθεσι
νή ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Πα
πανδρέου προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτρο
πής του Κινήματος.

Οι οργανωπκές μεταβολές στην πυραμίδα της 
οργανώσεως του ΠΑΣΟΚ (Κ.Ε. και Ε.Γ.) αποτε
λούσαν το δεύτερο σκέλος της ομιλίας του κ. Α. 
Παπανδρέου.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, εν όιμει του Συνεδρί-

ου εισηγήθηκε τη μετατροπή της Κ.Ε. σε Κεντρι
κή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) 
—από 450 περίπου μέλη αποτελοόμενη— και την 
εκλογή ή διορισμό απ’ αυτή μιας 25μελούς 
Γραμματείας, που θα υποκαταστήσει το Εκτελε- 
σπκό Γραφείο.

Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε πς προτάσεις 
του «επαναστατικές», διότι, όπως είπε, περνάμε 
•επαναστατική περίοδο». Και αυτό για να πς 
δικαιολογήσει από πλευράς νομοτύπου απόιμε- 
ως, αφού δεν προβλέπονται τέτοιες μεταβολές 
από το καταστατικό.

Ο κ  Παπανδρέου εξήγγειλε επίσης τη σύγ
κληση ενδιαμέσως, πριν από το Συνέδριο, μέχρι 
15 Σεπτεμβρίου, Πανελλήνιας Συνδιασκέτρεως 
του ΠΑΣΟΚ.

Φίμωτρο στα στελέχη
Στην καθαρά πολιπκή ομιλία του ο κ. Α. Πα

πανδρέου έδειξε πώς εννοεί τη συνεργασία του

—στην οποία ελπίζει— με πς αριστερές προοδευπ- 
κές δυνάμεις: Συνεργασία με «καπέλο» πασο- 
κικό.

Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανδρέου:
«Ο λαός περιμένει να κάνουμε την αναγέννη

σή μας, μα ούτε για μια στιγμή να αφήσουμε το 
ρόλο του καθοδηγητή του αγώνα του προοδευπ- 
κού τμήματος του λαού, του μεγάλου τμήματος 
που διεκδικεί ξανά τη δυνατότητα να κυβερνή
σει ή να συγκυβερνήσει αλλά με πς προοδευπ- 
κές αριστερές δυνάμεις».

Στη συνέχεια ο κ. Α. Παπανδρέου ζήτησε πλή
ρη υποταγή στην εξουσία του, τονίζοντας όπ «η 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μία και 
ενιαίος όπως κοα ο πολίτικος του λόγος και όχι 
να έχεις επιλογή κάθε μέρα, ανάμεσα σε διαφο
ρετικές τοποθετήσεις» — θέση που σημαίνει όπ 
απαγορεύετοα του λοιπού η έκφραση διαφορεπ- 
κών απόψεων!

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δικαιολόγησε το φί- 
μωμα των στελεχών του ως εξής:

«Δίνουμε εξετάσεις στο λαό αν μπορούμε να 
ηγηθούμε όχι του 40%, αλλά ενός ευρύτερου 
ακόμη σχήματος που θα μας επιτρέψει να κυ
βερνήσουμε τη χώρα δημοκρατικά, εθνικά και 
προοδευτικά. Αυτή την ευθύνη έχει αναθέσει σε 
μας ο ελληνικός λαός».

Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα του 
Ιουνίου και την εν συνεχεία συνεργασία Ν.Δ. 
και Συνασπισμού για το σχημαπσμό κυβέρνη
σης Τζαννετάκη, ο κ  Α. Παπανδρέου τόνισε 
μεταξύ άλλων:

«Χάσαμε ας εκλογές του Ιούνη. Όμως οι αντί
παλοί μας δεν νίκησαν. Νίκησε πρόσκαιρα η 
συναλλαγή ερήμην του λαού, ανάμεσα σε ετε- 

" ήτες ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά

προοππκή. Είναι το μόνο που ενώνει τους ετε
ρόκλητους συνεταίρους».

...Εχω ίο απυρόβλητο!
Στη συνέχεια ο κ. Παπανδρέου διαμαρτύρεται 

για την πολιτική της κάθαρσης που υποστηρίζει 
ότι επειδή ήταν πρωθυπουργός 8 χρόνια δεν 
έπρεπε να διωχθεί, ως να είχε το απυρόβλητο. 
Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανδρέου:

«Αυτές πς μέρες ζούμε με τρόπο αποκαλυπτι
κό, το νόημα που έχει για τη συγκυβέρνηση το 
παλλαϊκό αίτημα της κάθαρσης και της διαφά
νειας. Είναι η δίωξη του ΠΑΣΟΚ και η εξόντω-

ρόκλητ
δυνάμεδυνάμεις. Ο λαός ψήφισε πρόοδο και δημοκρα
τία με σαφή και επαρκή πλειοψηφία. Από τη 
συναλλαγή προέκυψε δεξιά, δικομματική κυ-

φέστατο την ιστορική

ση των στελεχών του, όσο δυνατόν περισσοτέ
ρων. Μέσα από καθεστώς πολιτικών δικών σε 
κλίμα εκδίκησης και ρεβανσισμού, με ουσιαστι
κή συγκάλυψη των πραγματικών ενόχων, σύρει 
η συγκυβέρνηση τον τόπο σε πολωτική πολιτική 
αναμέτρηση και στον εθνικό διχασμό.

»Ο λαός παρακολουθεί εμβρόντητος, την πα

ραπομπή και τη δίωξη του Πρωθυπουργού για 8 
ολόκληρα χρόνια, αλλά και κορυφαίων στελε
χών του ΠΑΣΟΚ. Και πέρα από τα γνωστά ανα- 
κριτικά πορίσματα, είναι γνωστά σε όλους, χω
ρίς κανένα στοιχείο και ενδείξεις παρά μόνο με 
υπόνοιες, στόχος της συγκυβέρνησης δεν είναι 
η κάθαρση αλλά η σπίλωση των πολιτικών της 
αντιπάλων και η διάσπαση και διάλυση του με
γάλου σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας».

Στην επίθεσή του κατά του Συνασπισμού για 
τη συνεργασία του με τη Ν.Δ., ο κ  Α. Παπαν
δρέου είπε μεταξύ άλλων:

«Η ηγεσία του Συνασπισμού, είναι υπόλογη 
απέναντι στο λαό και την ιστορία. Αλλά και 
απέναντι στην παράδοση των αγώνων, των στό
χων και της προοπτικής του κομμουνιστικού κι
νήματος στην πατρίδα μας. Η πολιτική της επι
λογή να αρνηθεί μια προοδευτική δημοκρατική 
κυβέρνηση με την παραδοσιακή Αριστερά σε 
ουσιαστικό ρόλο και λόγο στην άσκηση της 
εξουσίας και να υποταχθεί στα ρεβανσιστικά

σχέδια της Δεξιάς, είναι πράξη πρωτοφανής. Το 
νέο ιστορικό λάθος της ηγεσίας του Συνασπι
σμού, απαιτεί σκληρή και ουσιαστική πολιτική 
αντιπαράθεση».

Πρόταση για συνεργασία
Τέλος, στο θέμα της προτάσεως συνεργασίας 

με αριστερές δυνάμεις ο κ. Παπανδρέου τόνισε, 
ότι «η αντιπαράθεση με το Συνασπισμό δεν αφο
ρά τις ζωντανές αριστερές και προοδευτικές δυ
νάμεις που τον απαρτίζουν». Και πρόσθεσε:

«Σ ’ αυτές τις δυνάμεις απλώνουμε το χέρι με 
πνεύμα ενότητας και αγωνιστικής αλληλεγγύης 
στον κοινό στόχο, στην κοινή επιδίωξη:

»Να μην ακυρωθούν οι δημοκρατικές κατα- ( 
κτήσεις του λαού και η προοδευτική πορεία του 
τόπου.

»Μ ’ αυτές τις δυνάμεις είμαστε αποφασισμένοι 
να συμπορευθούμε στην αναζήτηση της προο
δευτικής και δημοκρατικής διεξόδου».

Σφυροκόπημα 
από Σημίτη 

και άλλους 3
Την παραίτηση από το αξίω

μα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
υπέδειξε χθες στον κ. Α. Πα
πανδρέου, κατά τρόπο έμμεσο 
αλλά σαφή, ο τέως υπουργός 
και στενός συνεργάτης του κ. 
Κ. Σημίτης, όταν στη διάρκεια 
της ομιλίας του στην Κ.Ε. τό
νισε ότι «η κυβερνητική πα
ράταξη θα οδηγήσει τον τέ
ως πρωθυπουργό σε δίκη».

Με την επισήμανσή του αυ
τή, ο κ. Σημίτης έδιδε έμφαση 
στις «μεγάλες δυσκολίες 
που περιμένουν το ΠΑΣΟΚ  
στις προσεχείς εκλογές» 
και υποδείκνυε έμμεσα στον 
κ. Παπανδρέου να παραιτηθεί, 
ώστε το ΠΑΣΟΚ να απαλλα
γεί μέρους των δυσχερείων 
του.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. 
Σημίτη ήταν επικριτική κατά 
του Α. Παπανδρέου, αν και 
κατά τρόπο έμμεσο, αλλά πάν
τως σαφή.

Πυροτέχνημα
Ο κ. Σημίτης χαρακτήρισε 

την εισήγηση του κ. Α. Πα
πανδρέου για οργανωτικές αλ
λαγές στο ΠΑΣΟΚ «πυροτέ
χνημα χωρίς συνέχεια» και 
πρόταση που δεν οδηγεί το 
Κίνημα σε διέξοδο από τα αδι
έξοδα στα οποία έχει περιέλθει 
μετά τις εκλογές.

Στην ομιλία του ο κ. Κώ
στας Σημίτης:
Ο Επέκρινε επίσης τον αρχη
γό του κ. Α. Παπανδρέου για 
την πολιτική του, τόσο πριν 
τις εκλογές, όσο και για τις 
μεθοδεύσεις του μετά, κατά 
την περίοδο των διερευνητι
κών εντολών, τονίζοντας ότι 
το ΠΑΣΟΚ υπέστη δύο ήττες: 
Μία στις εκλογές και μία με
τά, στην περίοδο των διερευ
νητικών εντολών.
•  Κατήγγειλε το Ε.Γ. (και 
συνεπώς και τον Α. Παπαν
δρέου), χαρακτηρίζοντάς το 
«διεκπεραιωτική υπηρεσία»!
•  Καυτηρίασε τον εν εξελίξει 
«κομματικό σωβινισμό», 
επικρίνοντας έτσι την εκμε
τάλλευση των κομματικών 
οφφικίων από τους κατόχους 
τους, του Ε.Γ.

•  Εξέφρασε την απέχθειά 
του προς το λαϊκισμό του ΠΑ
ΣΟΚ και προειδοποίησε για 
την εξάπλωσή του.
•  Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ 
έχει ανάγκη εκσυγχρονισμού, 
αλλά διαπίστωσε την αδυνα
μία παραγωγής νέας ιδεολο
γίας.
Φ Τόνισε ότι υπάρχει σκάνδα
λο Κοσκωτά και ότι υπάρχουν 
πολιτικές ευθύνες γι’ αυτό, 
καρφώνοντας έτσι τον Α. Πα
πανδρέου. Και όχι μόνον 
αυτόν.

Ελλειψη ήθους
Στην ομιλία του στην Κ.Ε. 

ο κ. Σημίτης είπε, επίσης, ότι 
το ΠΑΣΟΚ έχασε στις εκλργές 
το 15% των ψηφοφόρων του,

Ρεπορτάζ:
ΤΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
ΒΑΣ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

παρ’ όλα όσα λέγονται περί 
μεγάλης επιτυχίας (για το 
39%) και ότι η ήττα αυτή 
οφείλεται -  μεταξόάλλων—στην 
έλλειψη ήθους των στελεχών 
του.

Στη συνέχεια ο κ. Σημίτης 
είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ηττήθηκε 
και στην περίπτωση των διε
ρευνητικών εντολών και 
πρόσθεσε:

— Σήμερα μερικοί προσπα
θούν να συγκαλύψουν τις δύο 
αυτές ήττες με τη θεωρία της 
προδοσίας της Αριστερός. 
Οσοι τα υποστηρίζουν αυτά, 
μοιάζουν να είναι τυφλοί στα 
πασιφανή. Πρέπει να συνειδη
τοποιήσουμε ότι χάσαμε. Το 
61% του λαού αρνήθηκε στις 
εκλογές το πρότυπο που του 
δώσαμε τα 4 τελευταία χρόνια. 
Ας μην εθελοτυφλούμε. Οι δι
κές μας αδυναμίες έδωσαν στο 
Συνασπισμό την ηθική δικαί
ωση της συνεργασίας με τη 
Δεξιά.
•  Στις αρχές Νοέμβρη ’88 η 
υπόθεση Κοσκωτά ήταν για 
μας ξένη συνωμοσία και όσοι 
επισήμαιναν την ανάγκη επα- 
νασύνταξης της πορείας, προε
τοίμαζαν αποστασίες.

Ο Κουτσόγιωργας επιβεβαι-

Ικανοποιημένος ο Κ. Σημίτης για τα όσα είπε. Αντίθετα, ο Λαλιώτης συνοφρυώθηκε.
ωνόταν στον ανασχηματισμό 
του Νοεμβρίου του ’88 στο ρό
λο του πιο σημαντικού κυβερ
νητικού στελέχους. Η θεωρία 
της ξένης ανάμιξης αντικατα- 
στάθηκε τότε με τη θεωρία της 
σκευωρίας, για να φθάσουμε 
αργότερα στην οδυνηρή διαπί
στωση, ότι πράγματι υπάρχει

σκάνδαλο και πράγματι έχουν 
εμπλακεί πρώτης γραμμής 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
•  Στην πλειοψηφία των Ελλή
νων έχει εδραιωθεί η πεποίθη
ση, ότι μας ενδιαφέρει η συγ
κάλυψη και όχι η αποκάλυψη 
του σκανδάλου.
•  Οσοι οραματίζονται μια ορ

γανωμένη λαϊκή αγανάκτηση 
που θα οδηγήσει στην ανατρο
πή της κυβέρνησης είναι αφε
λείς. Η πλειοψηφία του λαού 
δεν στηρίζει περιπέτειες.
•  Μας περιμένουν μεγάλες δυ
σκολίες. Στις επόμενες εκλο
γές μια σειρά στελεχών μας θα 
είναι υπό κατηγορία. Η λογι-

0  Γεννηματάς 
πίσω από 

την επίθεση
Πίσω από την επίθεση κατά 

του Α. Παπανδρέου, χθες στην 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, κρύβονταν αρ
κετοί δελφίνοι, με πρώτο τον Γ. 
Γεννήματα, του οποίου η συνερ
γασία με τον Κ. Σημίτη είναι 
στενότατη από τετράμηνου και 
πλέον.

Ο Α. Παπανδρέου, υπόψη τγ 
οποίου περιήλθαν σχετικές πι> 
ροφορίες «απάντησε» στην επ' 
θέση Γεννηματά - Σημίτη με τ·- 
Ιω. Παπασπύρου, ο οποίος στ 
παρέμβασή του διερωτήθηκε 
ποιο λόγο ο πρώτος κστέβη 
στον Πειραιά και υποστήρ 
στις εκλογές τον κ. Σημίτη!..

κή κατάληξη των σημερινώ 
ενεργειών της κυβερνητικής 
παράταξης είναι η παραπομπή 
του προέδρου μας Ανδρέα Πα
πανδρέου σε δίκη

Αδιέξοδο
Οι αντίπαλοί μας στις εκλο

γές θα χρησιμοποιήσουν ως 
αφίσα τα κλητήρια θεσπίσμα
τα. Απέναντι σ’ αυτή την κα
τάσταση το Κίνημα δεν δια
γράφει διέξοδο.

Και ο κ. Σημίτης κατέληξε:
— Ο πρόεδρος και το Ε.Γ. του 

ΠΑΣΟΚ εισηγήθηκαν οργα
νωτικές αλλαγές. Δεν πιστεύω 
ότι η ανανέωση του ΠΑΣΟΚ 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
οργανωτικής γυμναστικής.

Την ίδρυση νέου κόμματος 
ως «Συνασπισμού των Δη
μοκρατικών Δυνάμεων»,

Κατηφής ο Α. Παπανδρέου ακούει τον «δελφίνο» Γ. Γεννηματά που δεν τολμά να τον 
κοιτάξει στα μάτια!
πρότεινε χθες στη συνεδρίαση 
της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ ο τέως 
υφυπουργός του Κινήματος κ. 
Καστανίδης, ο οποίος δήλωσε 
ότι θα καταψηφίσει στο σύνο
λό της την εισήγηση του κ. Α. 
Παπανδρέου.

Ο κ. Καστανίδης προέβη 
σε δριμύτατη κριτική κατά

της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, μί
λησε για λάθη και είπε ότι τα 
όσα είπε ο πρόεδρος δεν απο
τελούν λύση.

Αναφερόμερνος στη συνέ
χεια στα όσα λέγονται για 
«ανανέωση, αναγέννηση 
και ανασυγκρότηση» πρό- 
τεινε σαφέστατα τη διάλυση

του Κινήματος, αφού μίλησε 
για την ίδρυση νέου κόμματος 
με κύριο άξονα το ΠΑΣΟΚ!

Σε έντονη κριτική στην ει- 
σήγηση του κ. Α. Παπανδρέ
ου προέβη και ο κ. Κατσιμ- 
πάρδης, ο οποίος διαφώνησε 
ευθέως με τα οργανωτικά 
μέτρα που πρότεινε ο πρόε

δρος του ΠΑΣΟΚ και εισηγή- 
θηκε την καταψήφισή τους.

Την καταψήφιση των ορ
γανωτικών μέτρων (δημι
ουργία Κεντρικής Οργάνωσης 
Επιτροπής Συνεδρίου και 
Γραμματείας) εισηγήθηκε και 
ο κ. Μίλι. Παπαϊωάννου, δι
αφωνώντας με τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ που με τις προ
τάσεις του στοχεύει στη διάλυ
ση της Κεντρικής Επιτροπής 
και του Εκτελεστικού Γραφεί
ου του Κινήματος.

Εκτός τόπου 
και χρόνου

«Εκτός τόπου και χρό
νου» χαρακτήρισε την εισή
γηση του ηγέτη του ο κ. Κ. 
Κουλούρης, τονίζοντας ότι η 
ανανέωση του ΠΑΣΟΚ δεν 
επιτυγχάνεται έτσι.

Ανέφερε ακόμη ότι το ΠΑ
ΣΟΚ πρέπει να δώσει τη μάχη 
και να την κερδίσει αφού ανα
συγκροτηθεί με διαδικασίες 
που θα αποφασιστούν μέσα 
στα όργανά του.

Ο τέως υπουργός κ. Ευάγ. 
Γιαννόπουλος μίλησε για τα 
πολλά λάθη που έχουν γίνει 
και ζήτησε να γίνει αυτοκριτι
κή αυτών των λαθών και της 
μέχρι τώρα τακτικής που ακο
λουθήθηκε.

Αν δεν γίνει αυτοκριτική θα 
γίνουν τα ίδια λάθη, υπογράμ
μισε, ενώ αναφερόμενος στο 
Εκτελεστικό Γραφείο ζήτησε 
την αντικατάσταση των περισ
σοτέρων μελών του και πρό- 
τεινε για νέα μέλη τον εαυτό 
του και τους κ.κ. Ποττάκη, 
Κεδίκογλου, Σημίτη και 
Παπαϊωάννου.

Από τα σημερινά μέλη είπε 
ότι πρέπει να παραμείνουν οι
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Η ...διάγνωση του Α. Παπανδρέου ότι Το 

ΠΑΣΟΚ είναι άρρωστο επιβεβαιώθηκε 
χθες στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επι
τροπής του Κινήματος.

Η κατήφεια, η αγωνία και τα σκυθρωπά 
πρόσωπα των «συντρόφων» φανέρωναν 
από το πρωί ότι προσέρχονται σε ...ετοι
μοθάνατο συγγενή. Κανείς δεν χαμογε
λούσε, κανείς δεν είχε όρεξη για πολλές 
κουβέντες και κανείς δεν έδειχνε να επη
ρεάζεται ούτε από το ειδυλλιακό τοπίο 
στο οποίο τους έσυρε ο ηγέτης τους για 
να συσκεφθούν και να αναζητήσουν πολι
τικά φάρμακα για τον «ασθενή»!

Ορισμένοι μάλιστα μπαίνοντας στο ξε
νοδοχείο «Ξενία Ηλιος» της Αναβύσσου, 
μουρμούριζαν δυσανασχετισμένοι -πολύ 
έψαχναν για να το βρουν- «Τι μας κουβά
λησε εδώ κάτω»!

Στις 11.10 το πρωί έφθασε ο Α. Παπαν
δρέου, ενώ η έναρξη της συνεδρίασης

είχε οριστεί για τις 10.30.
Κανείς δεν απόρρησε για τη μικρή κα

θυστέρηση, αφού τους έχει συνηθίσει, 
όμως χθες ελέχθη ότι ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, που διένυσε μικρή απόσταση, 
αφού το Λαγονήσι όπου περνάει το «μήνα 
του μέλιτος» είναι δίπλα, καθυστέρησε γι
ατί άκουγε στο ραδιόφωνο (10-11 π.μ.) τη 
συνέντευξη του προέδρου της Νέας Δη
μοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Δεν μπορούμε να πούμε ότι έτυχε ιδιαί
τερα θερμής υποδοχής ο ηγέτης του Κι
νήματος από τους αγουροξυπνημένους 
συντρόφους του, οι οποίοι γκρίνιαζαν και 
για τη σχετικά στενάχωρη αίθουσα στην 
οποία θα συνεδρίαζαν.

Ο κ. Δωρής μάλιστα χαρακτήρισε την 
αίθουσα ως αμφιθέατρο.

-  Γιατί αμφιθέατρο, τι συμβολίζει; είπε.
-  θυμίζει το αμφιθέατρο της Οδοντια-

τρικής(!) απάντησε παρακαθήμενος Κεν- 
τροεπιτροπάρχης κοιτάζοντας τον Κ. Λα- 
λιώτη, που παραπέρα ανέλυε την «ανα
συγκρότηση» σε πηγαδάκι!

-  Τι μας κάνουν αυτοί οι οδοντογιατροί, 
όταν δεν έχουν και πτυχίο! παρατήρησε 
τρίτος «σύντροφος» και γέλασαν όλοι 
μαζί.

0  καλός μαθητής!
Στην πρώτη σειρά των καθισμάτων είχε 

πιάσει θέση από πολύ νωρίς ο τέως κυ
βερνητικός εκπρόσωπος Σ. Κωστόπουλος, 
που «παλιός γνώριμος» των δημοσιογρά
φων χαιρετούσε προς κάθε κατεύθυνση 
και δεχόταν πειράγματα, γιατί ο ήλιος τον 
«μαύρισε» ακόμη περισσότερο.

— Επιτέλους, κάναμε κι εμείς διακοπές, 
έλεγε όταν συνάδελφος του είπε ότι έπι- 
ασε «πρώτο στασίδι»!

-  Πάντα ήμόυν καλός μαθητής, είπε,· 
όμως νωρίς το απόγευμα μόλις μίλησε 
-και όχι σαν καλός μαθητής- έφυγε και 
δεν ξαναγύρισε στην ...τάξη!

Στην... τάξη είχαμε όμως και σοβαρά 
επεισόδια, όταν μιλούσε ο Θ. Κατσανέβας 
και ο σύντροφος Α. Φούρας τον διέκοψε 
για να τον διορθώσει!

Αναψε καβγαδάκι και ο Φούρας απ’ ό,τι 
μάθαμε ζήτησε σε μια στιγμή το λόγο! 
Τότε ο Κατσανέβας από το βήμα τον προ- 
κάλεσε ως εξής:

-  Πάμε έξω να καθαρίσουμε!
Γενικά τα πνεύματα ήταν οξυμμένα 

αφού δεν διαφαινόταν γιατριά για τον 
«ασθενή», παρά τις όποιες εισηγήσεις, 
γνωματεύσεις και προτάσεις των «τεθλιμ
μένων συγγενών», που για πρώτη φορά 
όπως παρατήρησε τέως υπουργός όλοι τα

«στήλωσαν» στη θεραπευτική αγωγή που 
συνέστησε ο πρώτος διαγνώσας την «ασ
θένεια» Α. Παπανδρέου.

Δηλαδή αμφισβητήθηκε ο «μεγάλος»!

Παραίτηση του Ε.Γ.
Η αμφισβήτηση του Ανδρέα άρχισε 

όταν μιλούσε και σε κάποια στιγμή ανέφε
ρε ότι τα μέλη του Εκτελεστικού Γ ραφεί
ου έχουν θέσει τις παραιτήσεις τους στη 
διάθεσή του!

Ενας «σύντροφος» όμως... πετάχτηκε 
από κάτω και διατύπωσε την απορία: Γ ιατί 
σε σένα σύντροφε πρόεδρε και όχι στην 
Κεντρική Επιτροπή που έχει εκλέξει τα 
μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου;

Τότε παρενέβη ο Παρ. Αυγερινός (μέ- 
'λος του Ε.Γ.) και είπε ότι οι παραιτήσεις 
είναι στη διάθεση της Κ.Ε.

Λίγο μετά ανέβηκε στο βήμα ο Γιαννό

πουλος και δήλωσε αμέσως:
Οι παραιτήσεις των μελών του Ε.Γ. γί

νονται δεκτές! Κι εκεί ήταν που «δαγκώ
θηκαν» οι «δελφίνοι» γιατί ο Βαγγέλης 
έριξε λάδι στη φωτιά!

Βέβαια το θέμα αυτό θα συζητηθεί σή
μερα το βράδυ, αφού ο Ανδρέας είπε και 
χθες να παραμείνει το Ε.Γ. μέχρι να γίνει 
η συνδιάσκεψη σε ένα μήνα.

Πάντως ο Ανδρέας, μόλις τελείωσε 
έφυγε αμέσως και δεν άκουσε τα όσα του 
είπαν.

Τέως υπουργός και μέλος της Κ.Ε. 
όμως είπε λίγο μετά την αναχώρηση:

«Ο Παπανδρέου δεν έχει καταλάβει ότι 
τελειώσαμε»!!!

Αυτό φαίνεται ότι δεν το έχει καταλάβει 
ούτε ο Τσοβόλας, που πήγε στα πράσινα 
ντυμένος και ήταν η εξαίρεση μέσα στην 
κατήφεια, αφού ήταν ο μόνος που χασκο- 
γελούσε!

Μόλις μίλησε 
το ’σκάσε για
τη Μιμή του!..

κ.κ. Λαλιώτης, Γεννηματάς, 
Τσοχατζόπουλος και Σου- 
λαδάκης.

Ακόμη ο τέως κυβερνητικός 
εκπρόσωπος κ. Κωστόπου
λος, δήλωσε στην ομιλία του 
ότι ως ένα βαθμό τον βρί
σκει σύμφωνο η εισήγηση του 
Α. Παπανδρέου, για την 
οποία είπε ότι είχε «στοιχεία 
αμυντικότητας και ενδοτι- 
κότητας στην πολιτική αν
τιπαράθεση με την ηγεσία 
του Συνασπισμού».

Ο κ. Κωστόπουλος πρότεί
νε έμμεσα αλλά σαφέστατα συ
νεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη 
Ν.Δ. λέγοντας «αφού η Δε
ξιά δεν είχε κανένα πρό
βλημα να συνεργαστεί, με 
το Συνασπισμό, γιατί εμείς 
να μένουμε σ’ αυτόν το μο
νόδρομο: ή με την παραδο

σιακή Αριστερά ή έξω από 
την κυβέρνηση;».

Τέλος, μιλώντας για το Συ
νασπισμό ζήτησε να απεμπο- 
ληθεί κάθε ιδέα πιθανής 
συνεργασίας με την Αρι
στερά, η οποία λοιδορεί 
και συκοφαντεί το 
ΠΑΣΟΚ.

Τόνισε ακόμη ότι δεν πρέπει 
να «βγαίνουμε κλαψιάρικα, 
ότι θέλουμε απλώς να κερδί
σουμε κάποιο ευπρεπές ποσο
στό, μήπως και μας λυπηθεί ο 
Συνασπισμός και συμπράξει 
μαζί μας».

Τέλος, ο κ. Κατσανέβας 
ζήτησε να φύγουν από το ΠΑ
ΣΟΚ «οι ιδεολόγοι της 
εξουσίας, οι εραστές της 
καρέκλας και οι καιροσκό- 
ποι» και μίλησε για «αυτο
γνωσία και αυτοκριτική».

Καλλιστεία...
mo 'Porto'ÎtyucOtA
Σά66ατο 12 Αυγούστου 1989
για την ανάδειξη της "Miss Porto Hydra ’ 
Μεγάλη χορευτική βραδυά και πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους:
ΠΟΠΗ ΑΣΤΕΡΙΑΑΗ · ΧΡΗΣΤΟ ΑΓΓΕΛ0Π0ΥΛ0
το συγκρότημα FM και την Τζο Ουίλλιαμς 
Κριτική επιτροπή από καλλιτέχνες, 
δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, και 
κοσμικούς που παραθερίζουν στο PORTO 
HYDRA
Επιμέλεια - Παρουσίαση: CRISTY

Μίάλλεςβιδηλώοείς:
,,/8
13/8 Επίδειξη μόδας με καλοκαιρινές και 

φθινοπωρινές κολεξιαν
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